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                                                                                       :مشخصات

 فالحي مجید  :خانوادگي نام و نام

 سبزوار : تولد محل       9/10/1358: تولد تاريخ

 و ايمني كار ای حرفه بهداشت مهندسي دكتري : تحصیلي مدرک  آخرين

       fallahim@medsab.ac.ir                                   الكترونیكي پست

 : تحصیلي  سوابق

 ایران پزشکی علوم دانشگاه ای حرفه بهداشت : ليسانس -1

  ایران پزشکی علوم ای،دانشگاه حرفه بهداشت : ليسانس فوق -2

 همدان پزشکی علوم دانشگاه ای حرفه بهداشت : دکترا -3

 : كاری تجربیات

 کار به مشغول سبزوار پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده ای حرفه بهداشت گروه در تاکنون 1386 سال از

 .ام نموده فعاليت و بوده تحقيق و تدریس

سابقه همکاری چندساله با شرکت های دنا طب و ایمن زیست پویش ایرانيان در خصوص آموزش ایمنی و  -

 در صنایع مختلف کشورارگونوميکی و شيميایی  بهداشت و ارزیابی عوامل زیان آور فيزیکی،

 ( منطقه چنگوله )مهران(seismicدر پروژه لرزه گاری نفت ) HSEمسئول  -
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مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از مهرماه  -

 تاکنون1396

 : شده طي پژوهشي و  آموزشي های دوره

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز دانشجو، ارزشيابی های روش آموزشی کارگاه در شرکت .1

 1388 بهمن 30 سبزوار،

 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز ، تدریس های روش آموزشی کارگاه در شرکت .2

 1388 اسفند 6

 ،تهران رازی های همایش ،سالن 1388 تيرماه 1 پزشکی علوم آموزش در اعتباربخشی و ارزشيابی کنفراس در شرکت .3

 1387 اسفند 22 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت پژوهش، در اخالق کارگاه در شرکت .4

 1387 آذر 9-11 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت پژوهش، گام ده کارگاه در شرکت .5

 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت ، پزشکی علوم دیجيتال کتابخانه منابع با آشنایی کارگاه در شرکت .6

 1387بهمن 10-8

 1387 آبان 11-13سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت ، الکترونيک منابع جسنجوی کارگاه در شرکت .7

 1387 بهمن 15سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت ،Endnote کارگاه در شرکت .8

 1387 اسفند  12-13 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت نویسی، مقاله کارگاه در شرکت .9

 1386 اسفند 23 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت پژوهشی، های نامه آئين با آشنایی کارگاه در شرکت .10

  اردیبهشت 19-20 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تحقيق روش آموزشی کارگاه در راهنمایی و تدریس .11

1387 

  اردیبهشت 24-25 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تحقيق روش آموزشی کارگاه در راهنمایی و تدریس .12

1388 

 مهر 26، رازی المللی بين های همایش کار،مرکز محل در سالمت ارتقائ و آموزشی جامع نظام کارگاه در شرکت .13

 ،تهران 1386

 بهمن 18سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات ،مرکز درونی ارزیابی کارگاه در شرکت .14

1386 

  1384 اسفند 14، تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده در HSE روزه یک آموزشی دوره در شرکت .15
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 17، ایران پزشکی علوم داتشگاه بهداشت دانشکده در مدرس عنوان به ای حرفه بهداشت آموزشی کارگاه در شرکت .16

 1385 اردیبهشت 6 و1384 فروردین

   1388 آبان 29 و28 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت، متاآناليز و سيستماتيک مرور کارگاه در شرکت .17

 1395اسفندما  15الی  12، تبریز توسعه دانش ترافيکمرجع تخصصیشرکت در کارگاه تربيت مدرس ایمنی و ترافيک،  .18

توسعه آموزش ، مرکز مطالعات و LMSشرکت در کارگاه آموزش نحوه کار با سيستم مدیریت یادگيری الکترونيک  .19

 1396شهریور  22پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 

مرکز مطالعات و توسعه ، Articulate Storylineشرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزار توليد محتوی الکترونيک  .20

  1396شهریور  20آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 

 1397 بهمن ماه 29دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت تحقيقات در کارگاه کارآزمایی بالينی، کت شر .21

 1397 اریبهشت ماه 25دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت تحقيقات رینی، در کارگاه موفقيت و کارآفشرکت  .22

 1398ذرماه آدانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ، معاونت تحقيقات نقش فن آوری در حوزه سالمتشرکت در کارگاه  .23

 دانشگاه علوممعاونت تحقيقات ، چگونه مقاالتمان را در مجالت بين المللی چاپ کنيم؟ارگاه در کشرکت  .24

 1398 پنجم بهمن ماهپزشکی سبزوار، 

دانشگاه علوم معاونت تحقيقات ، SCOPOUSجستجوی پيشرفته در بانک های اطالعاتیدر کارگاه شرکت  .25

 1398 جدهم دی ماههپزشکی سبزوار، 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش ، Camtasiaآموزشی آشنایی با نرم افزار توليد محتوب الکترونيکی کارگاه در شرکت  .26

 1398 ماه رمه 13پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش مون های عينی و عملی، در کارگاه آموزشی حيطه های یادگيری و انواع آزشرکت   .27

 1398  آبان ماه 28پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 

 

 : آموزشي فعالیتهای

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت دانشجویان برای آورفيزیکی زیان عوامل شناسایی .1

 سبزوار پزشکی علوم گاهدردانش ای حرفه بهداشت دانشجویان برای شيميایی آور زیان عوامل شناسایی .2

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای(ارگونومی)انسانی مهندسی .3

 پزشکی علوم دانشگاه در (ناپيوسته کارشناسی)ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای انسانی مهندسی فاکتورهای  .4

 همدان
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 پزشکی علوم دانشگاه در (پيوسته کارشناسی)ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای انسانی فاکتورهای  مهندسی .5

 همدان

 پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت مهندسی رشته دانشجویان برای کار محيط حرارتی های تنشانسان و  .6

 سبزوار

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت مهندسی رشته دانشجویان برای ها آئروسل و گازها دیناميک .7

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت مهندسی رشته دانشجویان برای صنعتی تهویه طراحی .8

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در و ارتعاش برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ایصدا  .9

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در بهداشت پرتوها برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای .10

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در طراحی روشنایی محيط کار برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای .11

 مشهد و سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت مهندسی رشته دانشجویان برای تخصصی زبان .12

 ترافيک برای دانشجویان گروه های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی سبزوارایمنی  .13

 سبزوار آزاد دانشگاه ای حرفه بهداشت مهندسی رشته دانشجویان برای هوا های آالینده از برداری نمونه مبانی .14

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای شغلی های بيماری .15

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت  دانشجویان برای کار محيط هوای آلودگيهای با مبارزه .16

 علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای کار قانون و ای حرفه بهداشت خدمات و تشکيالت .17

 سبزوار پزشکی

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در محيط بهداشت رشته دانشجویان برای ای حرفه بهداشت کليات .18

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ها بيماری با مبارزه رشته دانشجویان برای ای حرفه بهداشت کليات .19

 سبزوار آزاد گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای شيميایی عوامل شناسایی .20

 سبزوار آزاد گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای شغلی شناسی سم .21

 سبزوار آزاد گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای شغلی های بيماری .22

 سبزوار آزاد گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای شغلی های بيماری اپيدميولوژی .23

 سبزوار آزاد گاهدانش در محيط بهداشت رشته دانشجویان برای پرتوزاها و ها پرتو با آشنایی .24

 سبزوار آزاد گاهدانش در بيماریها با مبارزه بهداشت رشته دانشجویان برای ای حرفه بهداشت کليات .25
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 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان برای (1)عرصه در کارآموزی ارائه .26

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان (2) عرصه در کارآموزی پروژه راهنمایی .27

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در محيط بهداشت رشته دانشجویان برای ای حرفه بهداشت کارآموزی .28

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در بيماریها با مبارزه رشته دانشجویان برای ای حرفه بهداشت کارآموزی .29

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در پرستاری رشته دانشجویان برای (جامعه بهداشت) ای حرفه بهداشت کارآموزی .30

 سبزوار پزشکی علوم گاهدانش در خانواده بهداشت رشته دانشجویان برای ای حرفه بهداشت کارآموزی .31

 

 : پژوهشي فعالیتهای

 : خارجي و داخلي مجالت در شده چاپ مقاالت

1. Fallahi M, Motamedzade M, Heidarimoghadam R, Soltanian AR, Miyake S. Effects of 

mental workload on physiological and subjective responses during traffic density 

monitoring: A field study. Applied ergonomics. 2016 Jan 31;52:95-103. 

2. Analysis of the mental workload of city traffic control operators while monitoring 

traffic density: A field study . Fallahi M, Motamedzade M, Heidarimoghadam R, 

Soltanian AR, Farhadian M, Miyake S. International Journal of Industrial Ergonomics. 

2016 Jul 31;54:170-7. 

3. Fallahi M, Motamedzade M, Heidarimoghadam R, Soltanian AR, Miyake S. 

Assessment of operators’ mental workload using physiological and subjective measures 

in cement, city traffic and power plant control centers. Health Promot Perspect. 

2016;6(2):96-103. 

4. Hamid Hassani, Farideh Golbabaei, Asghar Ghahri, Mostafa Hosseini, Hamid 

Shirkhanloo, Behnam Dinari, Davood Eskandari and Majid Fallahi. Occupational 

Exposure to Manganese-containing Welding Fumes and Pulmonary Function Indices 

among Natural Gas Transmission Pipeline Welders. J Occup Health 2012; 54: 316–322 

5. Noise Induced Hearing Loss in Iran: (1997-2012): Systematic Review Article. A 

Soltanzadeh, H Ebrahimi, M Fallahi, K Mojtaba, S Ghassemi, Rostam Golmohammadi. 

Iranian Journal of Public Health (2014); 43 (12), 1605-1615 

6. Psycho Physiological and Subjective Responses to Mental Workload Levels during N-

Back Task. Majid Fallahi, Rashid Heidarimoghadam, Majid Motamedzade and Maryam 

farhadian. J Ergonomics 6: 181. doi: 10.4181/2165-7556.1000181 

7. Sadeghi-Bazargani H, Somi MH, Golestani M, Amiri M, Ghaffarifar S, Aslanabadi S, 

et al. Developing and preliminary evaluation of a general academic course on traffic 

health and safety. Res Dev Med Educ. 2018;7(1):21-25. doi: 10.15171/ rdme.2018.005. 

 افراد شنوایی بر کار محيط سروصدای تاثير بررسی مجيد، فالحی صابر، محمدی ایرج، عليمحمدی ،...ا ماشا نژاد عقيلی .8

 ،3 شماره پنجم، ،سال ارتش پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی فصلنامه تهران، شهر کوچک های کارگاه در شاغل

 .1305-1310 صفحات ،1386 پایيز

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016981411630052X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016981411630052X


6 
 

 ای حرفه و محيط بهداشت گروه در درونی ارزیابی .اصغر آبادی احمد،خسرو آبادی سعيد،اله شجاعی مجيد، فالحی .9

 1387-88سبزوار،سال پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده

 در عضالنی اسکلتی اختالالت شيوع بررسی آرش، اکابری مجيد، فالحی مهدی، سيد رضوی اصغر، خسروآبادی .10

 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله .1386 سال در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه درمانی-بهداشتی کارکنان

 218-223 صفحات ،1389 پایيز ،3 شماره ،17 دوره سبزوار،

 رضا فالحی، مجيد رضوی، مهدی سيد .دار خانه مادران در آن با مرتبط عوامل و عضالنی – اسکلتی اختالالت بررسی .11

 ،1391 زمستان ،4 شماره ،19 دوره سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله .اکابری آرش شعار، حکمت

 395-399 صفحات

 رسییتم .متداول ایه تاپ لپ از شییده سییاطع (ELF)پایين خيلی فرکانس با مغناطيسوالکتر ميدانهای بررسییی .12

 ،4 جلد کار، بهداشت و ایمنی فصلنامه .موسوی سعيدزاده، سلطان احمد،فالحی مجيد ،ابراهيمی حسين گلمحمدی،

 1393 بهار ،1 شماره

 بر فکری بار سطوح تاثير بررسی سلطانيان، عليرضا مقدم، حيدری رشيد شریفی، زهرا معتمدزاده، مجيد فالحی، مجيد  .13

 24-17، صفحات 1395، پایيز 3، شماره 4دوره  .ذهنیو   فيزیولوژیک های پاسخ

و عينی بار کار فکر مجيد فالحی، مجيد معتمدزاده، رشيد حيدری مقدم، مریم فرهادیان، فاطمه ابارشی. ارزیابی ذهنی .14

. 97، فروردین و اردیبهشت 1شماره  15، دوره مجله سالمت کار ایرانمرکز کنترل ترافيک شهری. یک ی اپراتورهادر 

 87-98صفحات 

 وضعيت بررسی، ،صدیقه رستاقی، مجيد فالحی هرا شریفی، فاطمه ابارشیدشتی، فائزه رازقی مقدم، زمحدثه  .15

بهداشت حرفه ، مجله مهندسی  NERPAبدنی نوین وضعيت ارزیابی روش از استفاده با سبزوار شهر ناخنکاران ارگونوميک

 10-16صفحات ،  1397، پایيز 3، شماره 5ی، دوره ا

 

 بين در عضالنی اسکلتی عوارض به ابتال ریسک مينا مددزاده، اکبر احمدی آسور، مجيد فالحی، زهرا شریفی، ارزیابی .16

سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجلة، 95 سال در سبزوار شهر - سالمندان خانه های در مراقبت کارکنان

 741-748 ص ، 9518 اسفند و بهمن ،6 شمارة ، 10 دورة ،

 شنوایی آستانه ميزان بررسی آرش، اکابری مجيد، فالحی کاظم، حيدرپور ناصر، محمد الیق الهه، نامنی زهرا، شریفی .17

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقيقات کميته پژوهشی علمی، فصلنامه .سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 22-27 صفحات ،21 پی در پی ،1389 تابستان و بهار ، 2 و1 شماره پانزدهم، سال سبزوار،

 - ارتقای در پروسيد پرسيد الگوی بکارگيریحسن سروری خواه،  علی عالمی، مجيد فالحی، ، مشکیمهدی  .18

 نالمت کار ایرا، پذیرش سیارانه کاربران در عضالنی اسکلتی اختالالت از کننده پيشگيری رفتارهای
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 و درحال انجام  شده انجام پژوهشي های طرح

  1388 سال سبزوار دار خانه مادران در آن با مرتبط عوامل و عضالنی -اسکلتی اختالالت شيوع بررسی .1

 1388 سال سبزوار پزشکی علوم  دانشگاه ای حرفه و محيط بهداشت  گروه در درونی ارزیابی .2

 1388 سال سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان شنوایی آستانه ميزان بررسی .3

بین مواجهه با هیدروكربن های آروماتیک چند حلقه ای با نشانگرهای ذخیره تخمداني در زنان  اطبررسي ارتب .4

 نابارور

 وای آلودهجريان ه ساخت فیلترهای كاتالیستي بر پايه آيروژل های پلیمری زيستي برای حذف بیوآئروسل ها از .5

 : داخلي های كنگره در مقاالت

 تست و کاری پوسچرهای اصالح تاثير بررسی علی، محمد سيد موسویون مسعود، رشيدی مجيد، فالحی نویدرضا، امينی .1

 دانشجویان سراسری همایش چهارمين تهران، شرق در ای درکارخانه عضالنی -اسکلتی عوارض بر نرمشی کششی های

  اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ، 1381 آذر 28، ای حرفه بهداشت

 با مرتبط عوامل و عضالنی اسکلتی اختالالت ،شيوع اکابری آرش و رضوی مهدی سيد-شعار حکمت رضا-فالحی مجيد .2

 سبزوار معلم تربيت ،دانشگاه1389 خرداد 5سالم، شهر همایش سبزوار،دومين دار خانه مادران در آن

  در ای کارخانه  جوشکاران در سروصدا از ناشی شنوایی افت شيوع بررسی سعيد، مجيد،بوجار نوید،فالحی امينی .3

 تهران رازی، المللی بين های همایش ،مرکز 1386 مهر 26ای، حرفه بهداشت دانشجویی کشوری همایش ،دومين

 راه و صوتی آلودگی عوارض و علل بررسی ، کریميان الدین کمال و فالحی آبادی،مجيد اله ساقی،احمد حسين محمد  .4

 سبزوار معلم تربيت ،دانشگاه1389 خرداد 5سالم، شهر همایش ،دومين شهری های درمحيط آن با مقابله های

 رشته وضع .کرمی شاه فاطمه فالحی، مجيد جعفری، جنيدی احمد فرشاد، اصغر صلحی،علی مهناز عبدالملکی، احمد .5

 اردیبهشت کار،قزوین ایمنی و بهداشت سراسری همایش هفتمين رشته، این دانشجویان دیدگاه از ای حرفه بهداشت

1390 

 در هزینه – سود معادالت .کاریزنوی حميد تابان؛ ابراهيم محمدی، دوست علی فالحی، مجيد شعار، حکمت رضا .6

 کار،قزوین ایمنی و بهداشت سراسری همایش هفتمين .صنایع در ای جيوه های المپ جای به LED المپهای از استفاده

 1390 اردیبهشت
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 در الکترومغناطيسی ميدان شدت بررسی .ایگدلو قهری اصغر فالحی، مجيد اصل، قهرمان ...ا روح خوشگرد، کریم .7

 1390 اردیبهشت قزوین کار، ایمنی و بهداشت سراسری همایش هفتمين .تهران مترو ایستگاههای

 نهمين ،ذهنی  فيزیولوژیک های پاسخ بر فکری بار سطوح تاثير بررسی .شریفی زهرا فالحی، مجيد معتمدزاده، مجيد .8

  1394خرداد یزد ،کار محيط ایمنی و بهداشت ساالنه همایش

مجيد فالحی، مجيد معتمدزاده، زهرا شریفی، فاطمه ابارشی و رشيد حيدری مقدم. ارزیابی ذهنی و عينی با رکار فکری  .9

در مردان و زنان، دهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، زیبا کنار، رشت،  Back-nحين انجام وظایف فکری 

 1396اردیبهشت  14الی  12

10. Incidence, associated factors and underreporting of needle stick injuries among health 

care workers in one of Sabzevar hospital. Reza Hekmatshoar, Majid Fallahi, Fatemeh 

Abareshi, Rahim Akrami. 10 th national congress of occupational health and safety. 

Zibakenar rasht. 

در  یعضالن-یبه عوارض اسکلت ابتال سکیر یابیارزمينا مددزاده، اکبر احمدی آسور، مجيد فالحی و زهرا شریفی.  .11

 14الی  12همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، زیبا کنار، رشت،  دهمين، سالمندان سبزوار یپرسنل مراقبت خانه ها

 1396اردیبهشت 

مجيد فالحی، معصومه نوروزی، فاطمه بنجخی، علی دوست محمدی. بررسی ارتباط بار کاری و وضعيت انجام کار  .12

دهمين کنگره . هج95عضالنی در یک شرکت توليدی قطعات خودرو در سال -)نشسته، ایستاده( با اختالالت اسکلتی

 قزوین. - 1396شهریور  17الی  14 0پژوهشی ساليانه علوم پزشکی کشور

ه شغلی با صدا و افت شنوایی در شاغلين همجيد فالحی، یاسين معزی، طاهر عبدی، ابراهيم محمدپور. ارزیابی مواج .13

شهریور  17الی  14 0هجدهمين کنگره پژوهشی ساليانه علوم پزشکی کشور .95صافکاری خودرو شهر سبزوار در سال 

 قزوین. - 1396

ارتباط استرس شغلی و اختالالت اسکلتی عضالنی در پرستاران  بررسیجيد فالحی، صدیقه رستاقی، سليمی نژاد، مسعيده  .14

 بهمن ماه لغایت یکم اسفندماه 29 –یازدهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ، بيمارستان جغتای

بررسی ارتباط استرس شغلی با بار  صدیقه رستاقی،  رضا حکمت شعار، اکبر احمدی آسور،جيد فالحی، ، مزغفرانيهراضيه  .15

 بهمن ماه لغایت یکم اسفندماه 29 –یازدهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ، کار فکری در پرسنل بيمارستان های سبزوار

ا توانایی عضالنی ب –بررسی ارتباط اختالالت اسکلتی صدیقه رستاقی، فاطمه ابارشی، جيد فالحی، ، مالسادات هاشمیمریم  .16

بهمن ماه لغایت  29 –یازدهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ،  شغلی در شاغلين کارخانه فروکروم شهرستان جغتای

 یکم اسفندماه

 ARTروش  عضالنی با-ارزیابی ریسک ابتال به اختالالت اسکلتیصدیقه رستاقی، ریفی، زهرا شجيد فالحی، ، ممهربانیاکرم  .17

 بهمن ماه لغایت یکم اسفندماه 29 –یازدهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ، در بين شاغلين خط توليد یک صنعت لبنيات
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درک ریسک و آگاهی بر رفتار استفاده ازوسایل حفاظت بررسی ارتباط ، فاطمه ابارشی حی،جيد فال، مجوادی، زهرا شریفییم مر .18

 یازدهمين همایش سراسری بهداشت و ایمنی، تنفسی براساس تئوری انگيزش محافظت در چها شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

 بهمن ماه لغایت یکم اسفندماه 29 –کار 

بررسی ميزان کارایی  ،فاطمه ابارشی، اکبر احمدی آسور، زهرا شریفی جيد فالحی،، محکمت شعار، ریحانه مازاده، رضا  .19

EAR MUFF  نوعEN-101 یازدهمين همایش سراسری ، اظت شنوایی شاغلين در یک شرکت پخش فراورده های نفتیدر حف

 بهمن ماه لغایت یکم اسفندماه 29 –بهداشت و ایمنی کار 

 

  : كتاب تالیف و ترجمه

 -اسکندری داوود -فالحی مجيد – 1389 زمستان ، بيهق انتشارات – هوا آلودگی کنترل تجهيزات انتخاب راهنمای -1

 قهری اصغر و شجاعی سعيد

2- English for industrial hygiene, Nematollah Shomosi, Majid Fallahi, Marjan Vosoghi, 

FANOSE ANDISHE 1394 

 

 ایران کار بهداشت انجمن عضو : علمي انجمنهای و مراكز در عضويت


